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30 квітня 2015 року в Одеському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України у рамках проекту Odessa Smart Forum «Локалізація та глобалізація. 

Виклики та можливості» відбувся ряд цікавих науково-комунікативних 

заходів, розрахованих як на студентів ВНЗ, так і на працівників підприємств 

та організацій. В роботі форуму взяли участь понад 200 молодих науковців та 

студентів ВНЗ України  

 

30 квітня 2015 в Одеському регіональному інституті державного 

управління Національної академії державного управління при Президентові 

України (далі – інститут) у рамках проекту Odessa Smart Forum «Локалізація 

та глобалізація. Виклики та можливості» відбувся ряд цікавих науково-

комунікативних заходів, розрахованих як на студентів ВНЗ, так і на 

працівників підприємств та організацій. 

Зауважимо, що фестиваль Odessa Smart Forum об'єднує в собі провідні 

наукові конференції ВНЗ Одеси. Це подія зібрала активну молодь України з 

найрізноманітніших галузей знань. У роботі форуму взяли участь понад 200 

молодих науковців та студентів. 

Традиційно спікерами Оdessa Smart Forum виступають практикуючі й 

успішні фахівці. В цьому році спікерами також стали викладачі інституту, а 

також провідні проектні менеджери України, адже співорганізаторами заходу 

виступили Інститут управління проектами PMI та компанія «Технології 

Управління Спайдер Україна».  

В рамках проекту пройшли майстер-класи з актуальних питань 

публічного управління. Фахівці-практики представили такі теми: 

 Ділова гра «Управління конфліктом інтересів» (проф., д.держ.упр. Т. 

Безверхнюк); 

 Можливості стажування для студентів й молодих вчених 

(представники зарубіжних організацій в Україні); 

 Відкрита зустріч «Досвід вдалих стартапів» (І. Рябчук); 

 Публічний виступ: ефективно та з задоволенням (доцент кафедри 

к.пед.н. Ю. Євстюніна); 

 Бути собою: цінності та ідеї молодих лідерів (д.держ.упр. О. 

Половцев), 

 Воркшоп «Від ідеї до успішного проекту» (А. Старінська), 

 Особистість як бренд: як побудувати свій імідж (Д. Богуш). 

 

Одним з найбільш представницьких заходів став дискусійний клуб 

«Трабли і косяки в проектах. Як перетворити ризики в можливості? », який 

провели провідні проектні менеджери України. В ході роботи дискусійного 

клубу було розглянуто презентацію досвіду успішної реалізації проектів, 

практичні кейси на прикладі реальних проектів, презентацію практичного 



інструменту вирішення завдання з оцінки ризиків. Дискусійний клуб 

провели: Андрій Оганов, заступник начальника служби оперативного 

управління магістрального аміакопроводу в УДП «Укрхімтрансаміак», 

старший викладач кафедри управління проектами ОРІДУ; Андрій Король, 

співзасновник і директор «Майстер Альянс» і Наталія Старинська, 

консультант з управління проектами «Технології Управління Спайдер 

Україна».  

Ще одним яскравим заходом стала ділова гра «Управління 

конфліктами інтересів», яку провела Тетяна Миколаївна Безверхнюк, доктор 

наук з державного управління, професор, завідувач кафедри управління 

проектами інституту. Гра була орієнтована на управління конфліктом 

приватних і групових інтересів у процесі реалізації і формуванні суспільних 

інтересів. За легендою гри учасники взяли участь у проведенні сесії сільської 

ради щодо вирішення питань місцевого бюджету на 2015 рік за участю 

членів виконкому, депутатів та представників обласної ради. 

В ході роботи Оdessa Smart Forum учасникам була представлена 

програма роботи Тренінгового центру кафедри управління проектами 

інституту, участь у роботі якого є безкоштовною для всіх бажаючих. 

Робота Оdessa Smart Forum широко висвітлювалася в засобах масової 

інформації Одеського регіону (див. розділ сайту «Інститут в ЗМІ). Впевнені, 

що подібні масштабні заходи, що розраховані на найбільш активну та 

сучасну частину молоді, стануть традиційними для інституту. 

 

 

 


